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1. Základní údaje o Tanečních aktualitách

Právní forma: občanské sdružení 
Sídlo: Ve Struhách 974/23, Praha 6, 160 00
IČ: 27043720
Registrace právní subjektivity vydána Ministerstvem vnitra dne 25. září 2006, pod 
číslem VS/1 – 1/65 212/06 - R  

2. Shrnutí aktivity Tanečních aktualit za rok 2010

Taneční  aktuality  dosáhly  během  let  2008  a  2009  opravdu  profesionální  úrovně, 
kterou se i v roce 2010 přes personální krizi a nedostatek finančních prostředků snaží 
udržovat a zvyšovat. Důkazem je neustávající zájem státních i soukromých divadel, 
tanečních  škol  a  nezávislých  tanečních  subjektů  či  tanečních  umělců  o  navázání 
spolupráce.  Taneční  aktuality.cz  mají  možnost  významnou  měrou  pomoci  jejich 
propagaci  mezi  odbornou  i  laickou  taneční  veřejností,  a  tím přispět  k zvyšování 
návštěvnosti tanečních produkcí. Podpora komunikace všech subjektů týkajících se 
uměleckého tance uspokojivě naplňuje přijaté motto: „Taneční aktuality.cz - orientační  
bod ve světě tance.“  

Taneční aktuality.cz jsou nyní již nedílnou součástí kulturního dění v ČR a čtenáři, 
novináři  i  odborná  veřejnost  je  chápe  jako  rovnoprávné  kulturní  médium.  Tato 
podpora  a  důvěra  v naši  činnost  nás  vede  ke snaze  poskytnout  co  nejkvalitnější 
služby a vytvoření fungující komunikační platformy pro český umělecký tanec a jeho 
reprezentaci v evropském měřítku.  

Čtenáři (dle ohlasů v diskuzích či soutěžích) jsou jak diváci všech tanečních žánrů z 
mnoha  regionů  České  republiky,  tak  i  samotní  umělci  a  produkční.  Taneční 
aktuality.cz  udržují  aktivní  mediální  partnerství  s  předními  pražskými  divadly 
uvádějící taneční představení, tanečními festivaly a jednotlivými projekty. 
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3.  Vize a cíle Tanečních aktualit 

Taneční aktuality, o.s. jsou sdružením, které provozuje elektronický časopis Taneční 
aktuality.cz.  Toto  internetové  médium  funguje  již  pět  let  a  za  tu  dobu  se  stalo 
důležitým zdrojem informací o českém a částečně i zahraničním tanci. Svým širokým 
žánrovým záběrem (balet, současný tanec, pantomima, nový cirkus), ale i aktuálností 
je orientačním bodem ve světě tance. Na stránkách časopisu jsou k nalezení odborné 
recenze,  reportáže,  zajímavé  rozhovory  s předními  českými  i  hostujícími  umělci, 
festivalové  zpravodajství,  anotace  představení,  diář  veškerých  tanečních  událostí 
v celé  ČR.  Taneční  aktuality  přinášejí  aktuální  informace  o  konkurzech, 
workshopech, tanečních školách, rezidencích nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Hlavní činností členů sdružení je podávat aktuální informace prostřednictvím 
internetového portálu o profesionální i amatérské taneční scéně, podporovat dialog 
mezi tanečními subjekty, a tím přispívat k širší komunikaci a popularizaci tanečního 
umění. 

Mezi cíle a vize sdružení patří zejména: 

- podpora dialogu mezi choreografy, interprety, kritiky a diváky 

- poskytnutí odborného pohledu na současnou taneční scénu široké veřejnosti

- možnost uplatnění tanečních odborníků - kritiků, vědců, producentů, 
dramatiků

- podpora uplatnění tanečníků - komunikace mezi tanečníky a choreografy, 
vytváření prostoru pro setkávání umělců

- spolupráce s dalšími organizacemi podobného zaměření 

- osvětová činnost v oblasti tance

- atd.
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4. Organizační struktura Tanečních aktualit v roce 2010

Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada. Valnou hromadu tvoří všichni 
členové sdružení. Výkonným orgánem sdružení je Rada sdružení, která za svou 
činnost odpovídá Valné hromadě. Tříčlenná Rada řídí činnost sdružení v období 
mezi zasedáními Valné hromady. Součástí Rady je Předseda, který zastupuje 
sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního 
poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.

Členy Rady sdružení v roce 2010 jsou:
MgA. Zuzana Smugalová – předseda (do října 2010)
MgA. Lucie Burešová – předseda (od října 2010), místopředseda (do října 2010)
Mgr. Daniela Zilvarová – místopředseda (od října 2010), člen Rady sdružení (do října 
2010) 
Mgr. Lucie Kocourková – člen Rady sdružení (od října 2010)

Kontrolním orgánem Sdružení je Revize, která se zodpovídá Valné hromadě. Revizi 
vykonává BcA. Kristina Durczaková

Členská základna v r. 2010

Přes mnohé změny redakci Tanečních aktualit.cz nyní ke konci roku zajišťuje 7 členů, 
kteří se každodenně věnují aktualizaci informací, redaktorské činnosti, PR i 
fundraisingu. Dále s redakcí spolupracuje více jak 15 externích dopisovatelů, mezi 
nimiž můžeme nalézt jak studenty HAMU (především oboru Taneční věda), 
začínající novináře s nadšením pro tanec, tak i známá jména uznávaných tanečních 
kritiků. Na anglické mutaci webu spolupracuje šest externích překladatelů, kteří 
pracují dle svých časových možností a finančních možností redakce. 

4



Přehled interních členů redakce a jejich administrativní činnosti mimo 
činnost redakční:

• MgA. Zuzana Smugalová - šéfredaktorka časopisu a jednatelka sdružení do 
října 2010, koordinace celé redakce

• MgA. Lucie Burešová – šéfredaktorka časopisu a jednatelka sdružení od října 
2010,  předtím  místopředsedkyně  sdružení,  kontaktní  osoba  pro  PR  a 
fundraising

• Mgr. Daniela Zilvarová – členka správní rady sdružení, ekonomická správa, 
fundraising

• BcA.  Kristina  Durczaková  –  koordinace  anglické  verze  portálu,  překlady, 
korektury

• Mgr. Hana Galiová – PR, fundraising, korektury

• Mgr. Lucie Kocourková - koordinace aktuálního zpravodajství

• Lucie  Břinková  -  PR,  koordinace  přehledu  akcí,  workshopů,  konkurzů, 
festivalů, spolupráce se stálými partnery

• Jana Bitterová – koordinace autorských textů

Externí spolupráce s redakcí: Zuzana Smugalová (od října 2010), Marcela Benoniová, 
Lucie  Dercsényiová,  Alžběta  Krejčiříková,  Dana  Jará,  Denisa  Šmídová,  Eliška 
Štindlová, Hana Ocetková, Johana Mücková, Karolína Kalinová, Kateřina Lahodová, 
Libuše  Hronková,  Lenka  Trubačová,  Natálie  Nečasová,  Adéla  Pollertová,  Tomáš 
Valníček, Markéta Faustová, Eva Urválková a Štěpán Pechar.
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5. Zpráva o činnosti webového portálu Taneční 
aktuality.cz v roce 2010

Taneční aktuality.cz jsou internetovým časopisem o tanečním dění u nás i ve světě. 
Čtenářům nabízejí jak autorské texty jako jsou recenze, reportáže, rozhovory, tak 
aktuální zpravodajství z dění v České republice i ve světě. Celkem bylo v roce 2010 
publikováno na našich stránkách www.tanecniaktuality.cz:  83 původních 
autorských textů, z toho 51 recenzí, 21 reportáží a 11 rozhovorů. 

Přehled autorských textů redaktorů Tanečních aktualit k akcím 
realizovaným v roce 2010

5.1.2010 Postřehy z třetího ročníku Mezinárodní baletní soutěže v 
Brně

Denisa Šmídová

7.1.2010 Tiché výkřiky těl Lucie Dercsényiová
7.1.2010 Listopadový Festival tanečních filmů ve Světozoru Marcela Benoniová
7.1.2010 Rozhovor se skupinou VerTeDance Lucie Břinková 
7.1.2010 S Václavem Kunešem o nové premiéře Marcela Benoniová
19.1.2010 Gradina a Correspondenz-Karte v Duncan Centre Lucie Břinková
20.1.2010 Faust/Feustel… aneb Cokoli chcete Barbora Stýblová
20.1.2010 Camille Kristina Durczaková
21.1.2010 Baga-Basta Jana Bitterová
22.1.2010 Spící krasavice vtančí na scénu Stání opery Lenka Trubačová
24.1.2010 Večer volných choreografií účastníků soutěže Jana Bitterová
24.1.2010 Večer choreografií na hudbu Martina Smolky Kristina Durczaková
24.1.2010 Večer laureátů Zuzana Smugalová
24.1.2010 Závěrečný galavečer Zuzana Smugalová
24.1.2010 Emigrantes Lucie Břinková
11.2.2010 Schizofrenní sny (ne)spící krasavice Adéla Pollertová
11.2.2010 Hell on Earth Anka Sedláčková
23.2.2010 Tanečnice Soňa Zejdová ve vzpomínkách kolegů Denisa Šmídová

7.3.2010 První sólisté baletu Národního divadla jako taneční 
hvězdy v Rusku

Lenka Trubačová

31.3.2010 Othellova vášeň pohltí Národní divadlo Lenka Trubačová
12.4.2010 Rozhovor s Ivonou Jeličovou, sólistkou baletu ND Brno Denisa Šmídová
13.4.2010 Rozhovor s choreografem Youri Vàmosem Lucie Kocourková
15.4.2010 Balet Gala v Národním divadle Brno Lucie Kocourková
15.4.2010 Ohlédnutí za galavečerem MTT 2010 Lucie Kocourková
15.4.2010 Únor, Brno a Carmen Tomáš Valníček
15.4.2010 LET THE BODY SPEAK Marion Fikarová
28.4.2010 Othello v Národním divadle Lucie Kocourková
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11.5.2010 Tanec a Newtonovy zákony v Ponci Lucie Břinková
11.5.2010 Rozhovor se Sergem Ambertem Zuzana Smugalová a Alžběta Májová
17.5.2010 Tanec HAMU 2010 Daniela Zilvarová
23.5.2010 Kouzlo májové noci aneb V Ponci se tančilo s láskou Hana Galiová
26.5.2010 La Bayadère – za klenotem klasického baletu do Drážďan Lucie Kocourková
1.6.2010 Jednodenní exkurze na taneční program Divadelní Flory Jana Bitterová
8.6.2010 Pál Frenákova dvojčata Daniela Zilvarová
8.6.2010 Transforma Lucie Břinková
10.6.2010 Exotické hostování baletu Národního divadla v Číně Lenka Trubačová
14.6.2010 Odysseus v Ponci Daniela Zilvarová
14.6.2010 Slovensko-belgický večer Lucie Břinková
17.6.2010 Utrpení mořské panny Daniela Zilvarová
21.6.2010 Evropská taneční laboratoř 2 Lucie Břinková
23.6.2010 Vtip i smutek ústeckého Dona Quijota Tomáš Valníček
23.6.2010 Yesterday Zuzana Smugalová
24.6.2010 Shore je zatím na cestě Eva Urválková
24.6.2010 Drásavá intimita Lucie Dercsényiová
24.6.2010 420PEOPLE Zaměřeni na detail - Lucie Kocourková

30.6.2010 Absolventský koncert Taneční konzervatoře hl. m. Prahy 
2010 -

Lucie Kocourková

30.6.2010 Balet ND a Hradišťan Lucie Kocourková           
16.7.2010 Rozhovor s Veronikou Iblovou Lucie Kocourková           
9.8.2010 Prázdninový rozhovor se 420PEOPLE Lucie Kocourková           

9.8.2010 Kouzlo současného tance – reportáž z workshopu s 
Ericem Trottierem

Denisa Šmídová

14.9.2010 Prague International Ballet: Labutí jezero na půl cesty Lucie Kocourková
4.10.2010 FAKT nebo FIKCE? Štěpán Pechar
17.10.2010 Rozhovor s Pavlem Knollem Lucie Kocourková           

21.10.2010 Sonia Goméz – „Zážitky s cizincem”, večer festivalu 4 + 4 
dny v pohybu v divadle Archa

Hana Galiová

21.10.2010 World Ballet in Ostrava 2010 Tomáš Valníček
25.10.2010 Umíněnost ztracených (Dekka Dancers) - Lucie Burešová
27.10.2010  Toulky do hlubin mužské duše… - Daniela Zilvarová

29.10.2010 Filigrán na festivalu Natřikrát tentokrát vyvrhoval 
králíčka -

Lucie Břinková

31.10.2010 ALA III – alternative lobbing art, absence love for art, 
aggressive live art 

Lucie Břinková

3.11.2010 Napoli - Daniela Zilvarová
4.11.2010 Dotknutelnost nedotknutelných - Daniela Zilvarová
8.11.2010 Aného aneb hledání kořenů - Daniela Zilvarová

10.11.2010 Tanečníci vítají Svěcení jara potem a bouřlivými emocemi Lenka Trubačová
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16.11.2010 Slavnostní večer k 35. výročí Pražského komorního 
baletu

Lucie Burešová

17.11.2010 Grooves Mirky Eliášové - Daniela Zilvarová
19.11.2010 420PEOPLE poprvé i naposled - Kristina Durczaková
23.11.2010 Svěcení jara v Národním divadle - Lucie Kocourková
27.11.2010 Na Počátku bylo Brut Lucie Břinková
3.12.2010 Zahrada soch v ústeckém baletu - Tomáš Valníček
3.12.2010 II. GRAND PRIX AWARD OLOMOUC 2010 Denisa Šmídová
5.12.2010 Lenka Vágnerová: Perfektní den / Mah Hunt - Lucie Burešová

15.12.2010 Taneční delikatesy aneb Lahůdky ze světa tance na jihu 
Čech -

Eliška Štindlová

21.12.2010 Poznámka k Sunyatě Kateřiny Stupecké Kristina Durczaková
21.12.2010 Velká inventura Brno 2010 Lucie Kocourková           
21.12.2010 Nová publikace: Tanec v České republice Daniela Zilvarová
27.12.2010 Zvoník v Plzni - Lucie Dercsényiová
29.12.2010 Cena Jarmily Jeřábkové a Festival Nové Evropy 2010 - Kristina Durczaková, Lucie Burešová
30.12.2010 Taneční rozmanitosti aneb Bohemia Balet 4x jinak - Eliška Štindlová
30.12.2010 Shapeless States of Karla / Born in 19-04-1984 - Lucie Kocourková
18.1.2011 Mezinárodní týdny tance 2011 Lucie Kocourková           
24.1.2011 Silvestr s baletem ND Brno Denisa Šmídová

Změny v redakci v roce 2010

Taneční aktuality.cz prošly v roce 2010 několika změnami, které byly již déle 
připravované a mají vést ke zlepšení výsledků práce redakce. Důsledky těchto změn 
se začnou projevovat teprve postupně během roku 2011, aby nebyl náhlými změnami 
narušen pravidelný chod redakce. V jistém smyslu znamenají události roku 2010 
mezník v dosavadní aktivitě Tanečních aktualit.cz, které chtějí reflektovat aktuální 
potřeby moderních komunikací.

Změna šéfredaktorky

Dosavadní zakladatelka sdružení MgA. Zuzana Smugalová v říjnu z osobních 
důvodů odstoupila z vedení redakce a doporučila na svou pozici spoluzakládající 
členku MgA. Lucii Burešovou, která byla následně jednohlasně zvolena 
šéfredaktorkou časopisu.

 Změna korespondenční adresy

Přestože sídlo sdružení zůstává zatím stejné, korespondenční adresa redakce 
byla změněna na P. O. BOX 93, 110 01 Praha 1. To umožní více členům redakce 
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pravidelnou kontrolu pošty a rychlejší komunikaci. Z důvodu finanční situace totiž 
redakce nedisponuje žádnou kanceláří a všichni členové pracují pouze ve svém 
volném čase a z domova. 

Změna grafické podoby webu

Po dlouhých přípravách se Taneční aktuality.cz rozhodly změnit grafickou 
podobu svých stránek. Výběr proběhl na základě veřejného konkurzu grafiků k 25. 
listopadu 2010. Nová podoba stránek bude spuštěna začátkem roku 2011.

Upgrade a inovace edičního systému portálu Tanečních aktualit.cz

Internetový portál www.tanecniaktuality.cz fungoval již několik let stejným 
způsobem, který se při postupném rozšiřování redakce a zvyšování nároků na jeho 
funkčnost stal postupně nevyhovujícím. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o upgradu 
informačního systému, který umožní rychlejší a snazší práci redakci, ale především 
také usnadní orientaci čtenářů na stránkách Tanečních aktualit.cz.  Aby byl co 
nejméně narušen chod redakce, byl přechod na změnu připraven v prosinci roku 
2010 s očekávaným spuštěním během ledna-února 2011. Termín byl vybrán na 
základě dlouholetých zkušeností, kdy leden a únor patří mezi klidnější období 
taneční sezóny (na rozdíl od prosince a března).

Inovace emailových schránek

Protože 80% komunikace redakce s okolím se odehrává pomocí emailových 
zpráv, rozhodl se tým Tanečních aktualit.cz pro zlepšení dosavadních služeb a 
využití nejlepších možností emailových komunikací na trhu (služby gmail od firmy 
google), které umožňují rychlejší, přehlednější, spolehlivější komunikaci nejen mezi 
redakcí a čtenáři, ale také rychlé zprávy mezi jednotlivými redaktory. Službu gmail 
navíc podporuje většina moderních mobilních telefonů, takže je opravdu výhodným 
a moderním řešením, které snad zase několik let nezestárne.

Čtenáři však nezaznamenají kromě spolehlivější a rychlejší komunikace žádnou 
nepříjemnou změnu, protože emailové adresy všech členů zůstanou i nadále totožné.

Změna způsobu práce redakce

Spolu s odchodem Zuzany Smugalové se redakce poučila o nepříjemnostech 
provázející ztrátu člena a uvědomila si, jak byla dosavadní struktura zranitelná. 
Způsob oddělených úkolů a pravomocí byl sice pro vnitřní práci přehledný, 
v případě náhlé neschopnosti některého člena však velmi nepraktický. Celá redakce 
se proto rozhodla pro nový způsob interní spolupráce. Ten má zajistit především 
flexibilitu redaktorů pro schopnost zastoupení vzájemných pozic tak, aby ani 
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v případě výpadku jednoho článku nebyl celý řetěz rozpojen a redakce neutrpěla tak 
velkou ránu. Hlavní důraz spočívá v rozložení povinností a odpovědností na více 
jednotlivců stejně jako posílení týmového ducha redakce. To by mělo pomoci jednak 
lepšímu zvládání náročných a stresových situací, neupadnutí do rutinní práce a vyšší 
zapojení každého do tvůrčí činnosti ohledně podoby časopisu. Zároveň umožní 
osobní rozvíjení všech členů na více úrovních, nabrání nových zkušeností v různých 
oblastech. Cílem je využít nadšení a kompetence všech členů tak, aby jim práce pro 
Taneční aktuality.cz přinesla nejen potěšení a praxi, ale také možnost vlastního 
vývoje, získání více zkušeností v různých oblastech problematiky neziskových 
organizací, taneční politiky i kritiky (kromě redakční činnosti také PR, produkce, 
fundraising, atd.).
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6. Návštěvnost

1. Návštěvnost  portálu  www.tanecniaktuality.cz se  udržuje  ve  vytyčeném 
standardu, který odráží věrnost návštěvníků webu, mezi 400 a 500 návštěvami 
denně, podle doby právě vrcholící sezóny, měsíčně zhlédne portál v průměru 
5000  návštěvníků.  Čtenáři  jsou  jak  diváci  všech  tanečních  žánrů  z  mnoha 
regionů České republiky, tak i umělci a produkční.  

Měsíc Unikátní 
návštěvníci

Návštěvy Stránky Hity Přenesená 
data

Led 2010 5,723 10,217 82,201 348,456 4.15 GB
Úno 2010 4,733 8,232 55,653 262,527 2.88 GB
Bře 2010 6,071 11,874 64,985 311,405 3.57 GB
Dub 2010 5,420 11,652 66,104 285,430 3.79 GB
Kvě 2010 6,067 13,576 70,970 303,999 3.80 GB
Čvn 2010 5,661 13,264 76,159 302,231 4.29 GB
Čvc 2010 4,239 14,099 59,239 183,138 3.25 GB
Srp 2010 4,530 12,556 69,117 229,296 3.41 GB
Zář 2010 5,748 18,249 135,545 280,729 6.10 GB
Říj 2010 6,669 18,738 114,269 316,063 5.22 GB
Lis 2010 6,593 21,002 107,823 303,663 4.96 GB
Pro 2010 5,627 17,768 134,062 272,725 5.52 GB
Celkem 67,081 171,227 1,036,127 3,399,662 50.94 GB
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2. Návštěvnost Tanečních aktualit na sociálních sítích
Taneční aktuality založily stránku na Facebooku na podzim roku 2010. Ke 
konci roku 2010 čítala komunita fanoušků facebookových stránek Tanečních 
aktualit.cz 111 členů. Z hlediska regionu se dá konstatovat, že stránky sledují 
hlavně lidé žijící v Praze. 
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7. Spolupráce s jednotlivými subjekty

Hlavní a potřebnou činností Tanečních aktualit.cz je také navazování a udržování 
mediálních spoluprací s divadly, umělci, soubory a ostatními produkcemi.

Udržování pravidelné mediální spolupráce s partnery: 
Národní divadlo, 
divadlo Alfred ve dvoře (Motus o. s.), 
divadlo Ponec (Tanec Praha o. s.), 
NoD. Roxy
420people
Balet Praha / Pražský komorní balet
Nanohach
VerTeDance
Alt@rt
Se.s.ta

Uzavření nových partnerství: 
Taneční Centrum Praha (TCP)
Kredance (České Budějovice)
Sansha Praha

Spolupráce s festivaly:
 Tanec Praha 2010 
Festival Nové Evropy – Cena Jarmily Jeřábkové 2010
Mezinárodní týden tance 2010
Malá inventura 2010
Česká taneční platforma 2010
Natřikrát
Divadelní Flora 2010
4+4 dny v pohybu
Festival outdoorového divadla

Podpora mladých začínajících umělců: 
Projekt Nová generace
KoresponDance Europe 2009 – 2010 
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8. Ročenka Tanečních aktualit 2009/2010

Vydání již třetího ročníku Ročenky Tanečních aktualit.cz považuje celý tým 
redakce za svůj velký úspěch. Internetové médium je všestranné a všude dostupné, 
přesto má tištěná publikace věnující se tanci v České republice svůj význam. 

V letošní ročence čtenáři naleznou recenze a rozhovory s tanečníky, 
choreografy a dalšími osobnostmi i dosud nepublikované fotografie. Ročenka je 
rozdělena do jednotlivých kapitol, které jsou věnované hlavním partnerům časopisu, 
jako je balet Národního divadla, divadlo Ponec a občanské sdružení Tanec Praha, 
divadlo Alfred ve dvoře, produkční jednotka 420PEOPLE a Balet Praha – Pražský 
komorní balet Pavla Šmoka. Ročenka nezapomíná ani na další scény a uskupení, 
namátkou ND Brno, Liberecké Divadlo F. X. Šaldy, Severočeské divadlo opery a 
baletu Ústí nad Labem, taneční skupiny Nanohach, DOT504, Filigrán, VerTeDance, z 
festivalů namátkou Tanec Praha, 4  +  4 dny v pohybu, Letní Letná, Natřikrát, 
KoresponDance Europe, Festival Nové Evropy a cena Jarmily Jeřábkové, Divadelní 
Flora Olomouc. Ze zahraničí přináší Taneční střípky z Francie, reportáž z Holland 
Dance Festival a další.

Bibliografické údaje:
Název: Taneční aktuality.cz - Výběr z 
publikovaných textů v sezóně 2009/2010
Vydavatel: Tribun EU, Brno 2010
ISBN: 978-80-7399-229-3
Počet stran: 137
Formát: B5, brožovaný
Náklad: 300 ks
Doporučená prodejní cena: 90,- Kč

Počet prodaných kusů publikace za rok 2010: 
28
(včetně prodejte předchozích vydání Ročenky 
Tanečních aktualit.cz). Počet zdarma 
distribuovaných výtisků: 47(autorské výtisky, 
recenzentní výtisky, partneři projektu, 
inzerenti)
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Ročenka byla distribuována na několik míst v ČESKÉ REPUBLICE, 
kde ji lze zakoupit:

- Národní divadlo – denní pokladna, Ostrovní 1, Praha 1
- Experimentální prostor Roxy/NoD, Dlouhá 33, Praha 1
- Divadlo Archa, Na Poříčí 1047/26, Praha 1
- Grishko, Mikulandská 4/122, Praha 1
- knihkupectví Via Musica, Malostranské náměstí 13, Praha 1
- knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1
- taneční studio Dance Perfect, Národní 961/25, Praha 1
- Divadlo Ponec, Husitská 899/24a, Praha 3
- Sansha Praha, Čajkovského 5, Praha 3
- TCP - konzervatoř, o.p.s., Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5
- Divadlo Alfred ve dvoře, 

Františka Kříže 36, Praha 7
- Grishko, Mezírka 5, Brno
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9. Finanční zpráva
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10. Podpora subjektu Taneční aktuality.cz v roce 2010

Činnost tanečních aktualit.cz podpořilo v roce 2010 dotací Ministerstvo kultury ČR a 
Magistrát hlavního města Prahy. Na podpoře Tanečních aktualit.cz se dále podílejí 
velkou měrou naši partneři inzerováním svých akcí na našem portálu či v Ročence 
Tanečních  aktualit  nebo  výměnou  služeb  a  barterové  propagace  Tanečních 
aktualit.cz.  

V Praze, dne 22. 4. 2013
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